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P ro Patria et Libertate – II. Rákóczi 
Ferenc erdélyi fejedelemmé vá-

lasztásának emlékére 1704–2019 – ez 
a címe annak a vándorkiállításnak, 
amely ma nyílik meg Sepsiszentgyör-
gyön 17 órakor a Balassi Intézet szer-
vezésében a Lábas Házban. A 2019-es 
Rákóczi-emlékév alkalmából a Hon-
védelmi Minisztérium Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum állította össze a 
tárlatot, amely a Rákóczi-emlékév 
Testület támogatásával valósulhatott 
meg. A Balassi Intézet közölte, meg-
tiszteltetés számára, hogy a járvány 
okozta intézménybezárást követően 
a csíkszeredai főkonzulátussal közös 
rangos eseménnyel nyithatja meg a 
kulturális rendezvények sorát. Há-

romszék számára kiemelt jelentőség-
gel bír a tárlat Rákóczi Ferenc hűsé-
ges krónikása, a rokokó szellemiségű 
literátor íródeák, a zágoni születésű 
Mikes Kelemen miatt is.

Amint a Balassi Intézet közlemé-
nyében olvasható, a Nemzeti Mú-
zeum, a sárospataki Magyar Nem-
zeti Múzeum Rákóczi-múzeuma és 
a Tolna Megyei Levéltár jóvoltából 
öt gazdagon illusztrált tablón ke-
resztül ismerkedhet meg a látogató 
a Rákóczi-szabadságharc áttekintő 
történetével. A tárlat bemutatja a sza-
badságharc közvetlen okait, előzmé-
nyeit: hogyan vezettek a török elleni 
felszabadító háború pusztításai, a 
katonaság helyi túlkapásai, valamint 
a lipóti politika által okozott és elő-
térbe került sérelmek a tiszaháti fel-

keléshez, majd mindez hogyan telje-
sedett ki egy több társadalmi réteget, 
nemest, vitézt és jobbágyot egyaránt 
zászlói alá összehívó szabadság-
harccá. A kiállítás tablóin látható 
a fejedelem életének, pályafutásá-
nak, illetve a szabadságharc ese-
ményeinek összefoglalása, annak 
bemutatása, hogy miként illeszked-
tek bele a magyarországi történések 
az Európában dúló háborúk soro-
zatába, hogy a szabadságharc nem 
pusztán elszigetelt helyi konfl iktus 
volt, hanem mind Keleten, mind 
Nyugaton rendelkezett kapcsola-
tokkal. Az események mellett ki-
emelkedő katonai vezetők rövid 
életrajzát olvashatjuk, valamint 
bemutatják mind a „kuruc”, mind 
a „labanc” oldal jellemző harcmo-

dorát, fegyverzetét, felszerelését. A 
sort a szatmári béke eredményeit és 
a szabadságharc lezárását ismertető 
tabló zárja. Noha katonai értelemben 
a Rákóczi-szabadságharc vereséggel 
zárult, a békével mégis biztosította a 
török és kuruc háborúkban kimerült 
ország számára a nyugodt fejlődést 
a 18. század során, megőrizve Ma-
gyarország sajátos autonómiáját a 
Habsburg Birodalmon belül. A tárlat-
nyitón beszédet mond Tamás Sándor, 
a Kovászna Megyei Tanács elnöke, 
Tóth László főkonzul Magyarország 
csíkszeredai főkonzulátusa részéről, 
Vargha Mihály, a Székely Nemzeti 
Múzeum igazgatója. A tárlatot bemu-
tatja Szebeni Zsuzsanna, a Balassi 
Intézet sepsiszentgyörgyi fi ókjának 
vezetője.

Vándorkiállítás Szentgyörgyön a Rákóczi-szabadságharc történetéről

 » Kiemelkedő 
katonai vezetők 
rövid életrajzát 
is olvashatjuk, 
valamint bemuta-
tásra kerül mind 
a „kuruc”, mind 
a „labanc” oldal 
jellemző harcmo-
dora, fegyverze-
te, felszerelése.

A temesvári Csiky Gergely 
Állami Magyar Színháznak új 
előadótere is lesz: az egykori 
Művész mozi épületét kapta 
használatba a várostól. A rossz 
állapotú épület felújításának 
tervezési szakaszában van 
a színház, az udvaron már 
tartanak szabadtéri színházi 
előadásokat – mondta el a 
Krónikának Balázs Attila szín-
művész, a színház igazgatója.

 » KISS JUDIT

Ú j előadótérrel gazdagodik a 
temesvári Csiky Gergely Ál-
lami Magyar Színház, amely 

a volt Művész mozi épületét (Iancu 
Vacarescu utca 18. szám) 25 évre 
használatba kapta a várostól. A 
rossz állapotban lévő épület felújí-
tásának terveit nemrég mutatták 
be a sajtó képviselőinek. A tervek-
ről Balázs Attila színművészt, a 
színház igazgatóját (portrénkon)
kérdeztük.

Javában terveznek
Balázs Attila, aki 2007 óta vezeti 
a színházat, elmondta, 2017-ben 
nyújtották be a kérést, hogy hasz-
nálni akarják az épületet. „Tavaly 

AZ EGYKORI MŰVÉSZ MOZI ÉPÜLETÉT IS HASZNÁLJA MAJD A CSIKY GERGELY ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ A BÁNSÁGI VÁROSBAN

Új előadóteret tervez a temesvári teátrum

A temesvári volt Művész mozi udvarán tartja jelenleg előadásait a Csiky Gergely Állami Magyar Színház

 » A tervezés 
kezdetleges 
szakaszában 
vannak, egy cso-
mó procedúra áll 
még előttük. 

és idén a Bethlen Gábor Alaptól 
érkezett támogatás – amit az erdé-
lyi magyar színházak juttatásként 
kapnak, ezt mi a volt Művész mozi 
felújítására használjuk fel. Az egy-
kori moziépület a város tulajdona, 
a színház pedig a használója. A vá-
ros központjában található épület, 
amiben jelenleg a színház működik, 
a polgármesteri hivatal tulajdona, 
és szintén mi használhatjuk. A volt 
Művész mozi használatát illetően 
tanácsi határozat született, még 
egy határozatnak kell megszület-
nie idén, de addig is párhuzamosan 
elkezdtük az épület biztonságossá 
tételét, mert jelen pillanatban rossz 
állapotban van, a tetőzet veszélyes” 
– mondta el az igazgató. Hozzátette, 
a tervezés kezdetleges szakaszában 
vannak, egy csomó procedúra áll 
még előttük, amíg elindíthatják a 
munkálatokat, aztán következik az 
engedélyeztetés szakasza. Amikor 
pályázatok útján sikerül bevonzani 
összeget, akkor fogják tudni bizto-
san megmondani, hogy a felújítás 
mikor készül el, de szeretnének né-
hány éven belül beköltözni az épü-

letbe. A mozi egy nagy termet fog-
lal magában, ezenkívül szeretnék 
kialakítani a mellékhelyiségeket, 
raktárat, öltözőket, kelléktárat, ru-
határat, műhelyeket, irodákat, pró-
batermet. Természetesen meg kell 
tartani az épület multifunkcionális 
jellegét, a 180 férőhelyes teremben 
színházi előadásokat tartanak majd. 
Balázs Attila igazgató kérdésünkre 
arra is kitért, hogy miként sikerült a 
temesvári magyar színháznak átvé-
szelnie a járvány miatti kényszerszü-
netet. A járvány előtt március 10-én 
tartották az utolsó előadást, és épp 
három hónapra rá, június 10-én tar-
tottak újra előadást. „Szerencsére jól 
átvészeltük a kényszerszünetet, a 
volt Művész mozi udvarán tartunk 
szabadtéri színházi előadásokat, 
a jövőben heti-kétheti rendszeres-
séggel szeretnénk ezt folyatni. Fel-
állítottuk a színpadot, a nyári hó-
napokban is várjuk a közönséget” 
– mondta el az igazgató.

Hírneves rendezők Temesváron
A temesvári magyar társulatot 
hivatalosan 1953-ban sorolták a 

hivatásos színházak közé: egy 
ekkori rendeletnek köszönhető-
en megalakulhatott a temesvári 
állami színház magyar tagozata 
– olvasható a teátrum honlapján. 
1957-től önálló színházzá alakítot-
ták, 1990-ben a híres drámaíró, 
Csiky Gergely nevét vette fel. 

Noha 1953-at tekintik a megala-
kulás évének, a magyar nyelvű 
színházi tevékenységek hagyomá-
nyai sokkal régebbre nyúlnak visz-
sza a bánsági városban. A temesvá-
ri állami magyar színház jelenlegi 
társulata fi atal, lelkes, folyton új 
művészi kifejezőeszközöket kereső 
tagokból tevődik össze. Az intéz-
mény magas művészeti színvona-
lának megerősítéséről tanúskodik 
a számos országos és nemzetközi 
fesztiválon szerzett rangos díj is, 
melyet a színház az évek alatt el-
nyert. Rendezett a színházban az 
elmúlt években többek közt Sil-
viu Purcărete, Urbán András, Vi-
ctor Ioan Frunză, Hajdu Szabolcs, 
Mucsi Zoltán, Radu Afrim, Kokan 
Mladenovic.

A színház egyik fő projektje a 
Temesvári Eurorégiós Színhá-
zi Találkozó (TESZT), amelynek 
megrendezésére 2019-ben már 12. 
alkalommal került sor. A nemzet-
közi szinten mozgó rendezvény 
célja a dráma legújabb trendje-
inek részét képező produkciók 
előadása – akár szomszédos or-
szágokból, akár Nyugat-Európá-
ból. Idővel a fesztivál a különböző 
kultúrák platformjává vált, egy 
olyan fórummá, ahol a művészek-
kel és más színházi munkatársak-
kal folytatott párbeszéd létrejöhet. 
A színház tevékenységének to-
vábbi fontos alkotóelemei a más 
országok intézményeivel közösen 
készített előadások. 

Így született például a szlové-
niai Via Negativával készített Ma-
nipulációk című koprodukció, 
a MASZK a szerbiai Kosztolányi 
Dezső Színház közreműködésével, 
vagy az Urbán András rendezte 
Magyar című előadás, amely társ-
produkció a szabadkai Kosztolá-
nyi Dezső Színházzal. 
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